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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
„FĂ CEVA BUN, MAI PUȚIN PLASTIC DE ACUM!”, ETAPA 2, 

DIN CADRUL PROGRAMULUI PATRULA DE RECICLARE 
6 decembrie 2021 – 20 ianuarie 2022 

 
 
I. ASPECTE GENERALE  
 
I.1. Organizatorul concursului “Fă ceva bun, mai puțin plastic de acum!”, etapa 2 în cadrul 
programului educaţional de protecţie a mediului “Patrula de Reciclare” este Asociația VOLENS, cu 
sediul social în Bucuresti, str. Arhiereul Calist nr. 9, cam. 1, et. 1, ap. 2, sector 2, înregistrată la 
Judecătoria sector 2 București în Reg. Asociații și Fundații sub nr. 53/03.04.2014, CUI nr. 33190033, 
cont RO60PIRB4244765678001000, deschis la Banca First Bank, reprezentată legal de Alexandra 
Arnăutu, în calitate de Vicepreședinte. 
 
I.2. Concursul se desfășoară cu sprijinul LA FÂNTÂNA S.R.L.,  cu sediul în Bucureşti, B-ul Gării Obor, 
nr. 8C, sector 2, codul de înregistrare fiscală RO 35534516 și nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/1198/2016, cont bancar IBAN RO55INGB0001008167138910, deschis la ING BANK – sucursala 
Bucureşti, reprezentată de Cristian Amza, în calitate de Administrator. 
 
I.3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în 
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă 
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, având obligaţia de a 
anunţa publicul şi participanţii în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea 
iniţială. Anumite aspecte obiective apărute pe durata desfăşurării Concursului pot determina 
lămuriri/detalieri/completări ale prezentului Regulament. Regulamentul va fi modificat  în 
consecință, fără a avantaja/dezavantaja pe vreunul dintre participanţi, iar modificările vor fi făcute 
publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 
 
I.4. Concursul “Fă ceva bun, mai puțin plastic de acum!”, etapa 2 are ca scop încurajarea copiilor și 
tinerilor cu vârste între 3 și 18 ani să adopte și să prezinte obiceiuri responsabile în ceea ce privește 
utilizarea și debarasarea de ambalaje și produse din plastic. 
 
II. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
II.1. Concursul se desfăşoară online și este adresat copiilor și tinerilor cu vârste între 3-18 ani și 
profesorilor din unitățile de învățământ de pe întreg teritoriul României. 
 
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 

III.1. Dreptul de participare 
 
III.1.1. Concursul se adresează copiilor și tinerilor între 3-18 ani și profesorilor din unitățile de 
învăţământ din România. Participarea la concurs presupune realizarea unui material video (individual 
sau în echipă) în care protagoniștii prezintă unul sau mai multe gesturi pe care le fac pentru a reduce 
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generarea de deșeuri din plastic. În cazul minorilor participarea este condiționată de acordul scris al 
părinților/tutorilor.  
III.1.2.Mărturiile video pot lua următoarele forme (sugestii):  

a. video în care vorbesc direct copiii sau oamenii implicați (gen reportaj), 
b. animație,  
c. colaj de fotografii (cu voce pe fundal sau texte explicative), 
d. colaj de scurte mărturii live ale mai multor copii/adulți, 
e. mărturie personală - gen vlog. 

 
 
III.2. Desfășurarea concursului 
 
III.2.1. În condițiile actuale, concursul se va desfășura prin utilizarea instrumentelor de comunicare 
online, iar calendarul concursului este următorul: 
 
III.2.1.a. În perioada 6 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, participanții vor realiza, posta (opțional) 
și trimite (prin wetransfer.com, dacă materialele depășesc 10 MB) materialele video sau linkul de 
acces al acestora, împreună cu acordurile părinților/tutorilor, la adresa office@patruladereciclare.ro 
conform instrucțiunilor (anexă la Regulament, descărcabilă și de pe site).  
III.2.1.b. În perioada 17-19 ianuarie 2022, organizatorul va selecționa materialele video eligibile 
pentru tombola cu premii.  
III.2.1.c. În data de 20 ianuarie 2022 va fi organizată online o tombolă cu premii cu ajutorul sistemului 
random.org și se vor acorda 10 premii: 7 premii individuale și 3 premii de echipă.  
 
III.2.2.  Derularea concursului  
III.2.2.a. Concursul are două categorii de premii: individuale și de echipă. 
III.2.2.b. Premiile pentru video individuale. Pentru a concura la această categorie de premii, fiecare 
participant va realiza un singur material video în care va prezenta cel puțin un gest concret de 
reducere a folosirii plasticului, utilizând cunoștințele din prima etapă a concursului ”Fă ceva bun, mai 
puțin plastic de acum!”. 
III.2.2.c. Această mărturie va lua forma unui film de max. 1 minut în care participantul va urma 
instrucțiunile tehnice și de conținut din anexa la regulament. Opțional, în video poate fi prezentă și o 
altă persoană pe care concurentul a convins-o să preia acel obicei, pentru a dovedi impactul în 
comunitate.   
III. 2.2.d. Premiile pentru video realizat de echipe formate din elevi ai aceleiași unități de 
învățământ. Această categorie este dedicată echipelor dintr-o grădiniță/școală/liceu care, sub 
îndrumarea unui profesor, au implementat cel puțin o soluție privind reducerea cantității de deșeuri 
din plastic. Profesorul respectiv sau elevii vor realiza un video în care vor prezenta soluția/soluțiile 
propuse de ei.  
III.2.2.e. Această mărturie va lua forma unui material video de max. 1’30’’care va urma instrucțiunile 
tehnice și de conținut din anexa la regulament. 
III.2.2.f. Profesorul este cel care va trimite materialul video, împreună cu toate acordurile, la 
Organizator, la adresa office@patruladereciclare.ro 
 

mailto:office@patruladereciclare.ro
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3 

 

 
 
 

III.2.3. Pentru a participa la concurs, atât individual, cât și în echipă, este necesară completarea și 
semnarea acordului pentru prelucrarea datelor personale de către părinții/tutorii fiecărui minor 
prezent în video. Profesorul va semna propriul acord pentru prelucrarea datelor sale personale. 
Acordurile se pot descărca de pe site sau se pot obține prin contactarea organizatorilor la 
office@patruladereciclare.ro.  
III.2.3.a.Profesorii care au semnat deja un contract de voluntariat și au trimis acordurile pentru 
minorii din echipă, nu mai trebuie să completeze alte documente. 
 
III.2.4. Materialele video care vor intra în tombola cu premii sunt doar cele care respectă criteriile 
tehnice și de conținut menționate în instrucțiuni (conform anexei la Regulament, descărcabilă și de 
pe site). 
 
III.2.5. Raportarea activității și jurizare  
 
III.2.5.a. 14 ianuarie 2022 este ultima dată la care participanții pot trimite materialele video, prin 
wetransfer.com (dacă materialele depășesc 10 MB) sau linkul de acces la locația online unde sunt 
încărcate/postate,împreună cu acordurile părinților/tutorilor, la adresa office@patruladereciclare.ro 
conform instrucțiunilor (anexa la Regulament, descărcabilă și de pe site). 
III.2.5.b. Între 17 – 19 ianuarie 2022:  organizatorul selecționează materialele video eligibile (conform 
anexei) pentru tombola cu premii.  
 
III.3. Desemnarea câștigătorilor  
 
III.3.1. Pe data de 20 ianuarie 2022 se organizează tragerea la sorți a câștigătorilor la cele două 
categorii de concurs, transmisă online. Câștigătorii sunt aleși cu ajutorul sistemului random.org.  
 
III.3.2. Câștigătorii vor fi afișati pe site-ul www.patruladereciclare.ro. 
 
III.3.3. Până pe 4 februarie 2022 câștigătorii vor comanda online premiile exclusiv de pe platforma 
online a furnizorului desemnat de Asociația Volens.  
 
 
IV. PREMII  
IV.1. Vor fi acordate două categorii de premii, la nivel național:  

1. Individual – 7 premii 
2. Echipă – 3 premii 
 

IV.1.1.  Premiul individual se acordă celor 7 participanți al căror număr a fost extras în cadrul 
tombolei organizate în data de 20 ianuarie 2022.  
 
IV.1.1.a. Premiul constă în rechizite sau materiale în valoare de 250 de lei (TVA inclus) - echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site -  și vor fi comandate împreună cu/de către 
un părinte sau tutore, exclusiv de pe platforma online a furnizorului desemnat de Asociația Volens, 
în valoarea precizată.  

mailto:office@patruladereciclare.ro
mailto:office@patruladereciclare.ro
http://www.patruladereciclare.ro/
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IV.1.2. Premiul de echipă se acordă celor 3 echipe al căror număr a fost extras în cadrul tombolei 
organizate în data de 20 ianuarie 2022.  
 
IV.1.2.a. Premiul constă în rechizite sau materiale în valoare de 500 de lei (TVA inclus) – echivalentul 
în lei la cursul BNR din ziua afișării câștigătorilor pe site - și vor fi comandate de către profesor 
împreună cu echipa sa exclusiv de pe platforma online a furnizorului desemnat de Asociația Volens, 
în valoarea precizată. 
 
IV.2. În cazul în care nu există înscrieri la o anumită categorie de premii, premiul pentru categoria 
respectivă devine nul. 
 
IV.3. Nu se acordă premii în numerar. 
 
V. ERORI  
 
V.1. Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat, efectuate după data de semnare a procesului-verbal 
de predare-primire a premiului nu vor fi luate în considerare şi nu angajează responsabilitatea 
organizatorilor. Orice aspect legat de calitatea și funcționarea obiectelor oferite ca premiu este 
responsabilitatea producătorului și va fi gestionat conform actului de garanție. 
 
V.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare, putând inclusiv să elimine din 
Concurs o persoană sau instituţie şcolară, în caz de fraudă/tentativă de fraudare a sistemului, abuz 
sau orice acte de natură să afecteze imaginea organizatorilor și/sau a celorlalți participanți, precum 
şi în cazul oricăror acţiuni ale instituţiilor/persoanelor implicate, care ar vicia sau ar fi de natură să 
vicieze rezultatele şi desemnarea câştigătorilor.  
 
V.3. Participanții care folosesc un limbaj nepotrivit în comunicarea publică și pe canalele de 
socializare ale Programului, sau ai căror susținători folosesc un astfel de limbaj, vor suporta sancțiuni 
ducând până la excluderea din concurs, după caz. 
 
 
VI. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 
VI.1. Participanţilor la Chestionar le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE 2017/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.   
 
VI.2. În acest sens, fiecare Participant își va exprima consimțământul asupra prelucrării datelor cu 
caracter personal, prin semnarea Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la 
dispoziție de Organizator. În cazul minorilor, acest Acord va fi semnat de părinți/tutori legali.  
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VI.3. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate numai conform scopurilor, duratei și 
condițiilor prevăzute în Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de 
Organizator. 
 
VI.4. Datele cu caracter personal ale participanților la concurs sunt prelucrate numai de către 
Asociația VOLENS, cu sediul în București, str. Arhiereul Calist, nr. 9, cam. 1, et. 1, ap. 2, sector 2, cod 
poștal 021513, înregistrată la Judecătoria sector 2 București in Reg. Asociații și Fundații sub nr. 
53/03.04.2014, reprezentată legal prin dna Alexandra Arnăutu, Vicepreședinte, în calitate de 
„Operator”. 
 
VI.5. Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate  în scop de marketing, ci exclusiv pentru predarea 
premiilor. 
 
VI.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate până la 20 decembrie 2022. La expirarea acestei 
perioade datele vor fi șterse sau anonimizate ireversibil. 
 
VII. FORŢĂ MAJORĂ 
 
VII.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment apărut din motive independente de voinţa 
Organizatorului, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către acesta şi a cărui apariţie 
îl pune în imposibilitatea de a-şi îndeplini, fie şi parţial, obligaţiile asumate prin Regulament.  
 
VII.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea 
Regulamentului şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau 
întârziată, conform art. 1351, la alin. (2) si alin. (3) din Codul Civil. Dacă Organizatorul invocă forţa 
majoră este obligat să comunice Participanţilor la concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile 
lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  
 
VIII. LITIGII 
 

VIII.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul concurs se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţele 
judecătoreşti române competente.  
 
IX. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
 

IX.1. Regulamentul va fi publicat pe site-ul www.patruladereciclare.ro și în contul profesorilor înscriși 
în programul Patrula de Reciclare.  
 
IX.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, pe parcursul 
perioadei Programului, iar modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea 
în vigoare. 
 
IX.3. Pentru orice neclarități sau detalii legate de prezentul Regulament, participanții pot contacta 
Organizatorul la numărul de telefon mobil: 0756.026.919, email: office@patruladereciclare.ro. 

http://www.patruladereciclare.ro/
mailto:office@patruladereciclare.ro

